
توقعات مستوى الصف
 الصف هايةن بحلول به القيام على قادرا ويكون الطالب يعرفه أن يجب ما نيويورك والية في التعلم معايير تحدد

 توقعاتال عن بأمثلة قائمة يلي وفيما.  الخبرة ذو الطالب يجيدها أن يجب إضافية مهارات أيضا هناك. الفرقة أو

 بها يقصد الإذ  شاملة؛ بصورة إليها النظر وينبغي. السابع الصف مرحلة لطالب عامةال بافلو لمدارس األكاديمية

 حيحالص الطريق على يكون أو يظهر ربما النه صفه، في رسوبه أو االعلى الصف الى الطالب ترقية تحديد

 هذه يةتنم عملد االقتضاء حسب المعلمون ويتدخل. المهارات هذه كلالطالب  يتقن أن دون الكفاءة على للحصول

 .المهارات

راءةالق

واالستدالالت اإلجابات لدعم النصوص من هاديحدتي تم تال الصلة ذات التفاصيل توفير •

 تطور الموضوع في بنية النص ساهمت وكيف ،الرئيسية واألفكار الموضوع تحديد •
 واألفكار ، واألحداث ،واألفراد حبكةال منالنص  عناصر رتطو كيفية تحليل •
 النص في الشخصية نظر وجهة وكذلك المؤلف غرض ليلتح •

اللغة والكتابة
 ،السرد عمليةمن خالل  كتابةما هو مطلوب من مواد مكتوبة و من اجرءات ال من كل صياغة •

االنتقالية والعبارات الكلمات باستخدام ، البحوث وأشكال ، والحجج ، واإلعالم

 والمخطط المالحظات وتدوين لنصا لتحليل المناسبة االستراتيجيات استخدام •
 ينو التطوير والتنظيم المناسب المالئم األسلوبب نصوص مكتوبة  إنتاج •

اللغه مفردات
 البادئاتوللكلمات  الشائعة والالتينية اليونانية الجذور ومعرفة الكلمات سياق معلومات عن مااستخد •

الكلمة معنى لتحديد والالحقات

الكلمة معنى في الدقيقة والفروق اتكلمبين  والعالقات التصويرية اللغةفي  فهم إظهار •

الدراسي صفلل المناسبة المحتوى ومنطقة العامة األكاديمية الكلمات واستخدام على الحصول •

والتحدث االستماع

 كارأف صياغة متنوعين، شركاء مع والجماعية الفردية المناقشات في بفعالية االنخراط •

 بوضوح أفكارهم عن والتعبير اآلخرين

الرياضيات
( ، حل: مثال) في الرياضيات الصفطالقة  مستوى

التناسبية والعالقات النسب

 لسائالم لحل التناسبية العالقات واستخدام تحليل •

:العدد نظام

 األرقام موتقسي وضرب وطرح إلضافة الكسور معالحسابية  للعمليات السابق فهمال توسيع •

المنطقية

والمعادالتيرات التعب

متكافئة تعبيرات إلنشاء العمليات خصائص مااستخد •

والجبرية العددية والمعادالت التعبيرات باستخدام لسائالم حل •

الهندسة
 هابين والعالقات الهندسية األشكال وصف ، بناء ، رسم •

 والحجم ، السطح ومساحة ، والمساحة ، الزاوية قياس على تنطوي التي لسائالم حل •

لصفا
لسابعا

لوبافمدارسفيالسابعالصفبطالختباراجري ي
الكتابةمهارة لفحصالسنةفيمراتثالثالعامة

قلتحقيالصحيحالطريقعلىالطالب نالتأكد منل

أنالفحصنتائجأظهرتإذا .الكتابةفيالكفاءة
عندئذ الكفاءة،تحقيقعدملخطرمعرضالطالب
دلتحديتشخيصيتقييمبإجراءالمعلمونيقوم

 تعزيز. إلىالطالب فيها   تحتاجالتيالمناطق

دورية في مادة  تقييماتهناك  اضافة الى ذلك، 

و فنون اللغة االنجليزية والعلوم والدراسات  الرياضيات

 عتمدة.المالمعايير نحو المحرز التقدم قياسل  االجتماعية

يفالواليةاختباراتالسابعالصفالطالبيأخذ
والرياضياتاإلنجليزيةاللغةفنون
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الصف
 السابع

واالمهات لآلباء نصائح  

الواجبلعملمخصصةمنزليةمساحةجانبا  ضع
المدرسيواجبهالطالبينجزأنيجبالمدرسي

شيءهناكيكنلملوحتى،ليلةكلمنهطلوبمال
مراجعةللطالبيمكنالفورعلىمستحق

وأالدراسيالفصلخاللأخذهاتمالتيالمالحظات
.دراسيكتابأوروايةقراءة

 التي التواريخ لتسجيل نظام لديه الطالب أن من تأكد

 حديدت على بالالط مساعدةالمدرسية.  المهام تسليم

 مثالال سبيل على) ما لمشروع االستحقاق تواريخ

 (.المراجعات ، المسودة ، البحث ، الببليوغرافيا ،

 

 لسأا. الصامتة للقراءة يوم كل هادئ وقت خصص

 إقرأ .باختياره قام الذي الكتاب حول أسئلة بالالط

 .معا كذل عن التحدث مايمكنكبنفسك حتى  الكتاب

 

 حول اإلعالمية الكتب اختيار على بالالط شجع

 واألشخاص والموسيقى والفن والتاريخ العلوم

 لفهم مهم أمر أساسية ارفمع بناء. المشهورين

 .الطالب
 لىع شجعه. يوميًا بالكتابةالطالب يقوم  أن توقع

 .لمدرسةا في هاميتعل التي االستراتيجيات استخدام

 
 الكتابة عن ما قرأه الطالب يعزز الفهم عنده.

 

 ةاألساسي الرياضيات حل الطالب ابنك  من اطلب

 ً باشر  .سريعة شفهيةال ةتجاباان تكون  توقع ؛ ذهنيا

ة على اإلجاب كانت إذا الضرب جداول بمذاكرة

 .تلقائية ليست االسئلة 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم

  األرض وعلوم والفيزياء بالكيمياء المتعلقة والنظريات والمبادئ المفاهيم وتطبيق فهم 
 اتماكينال الطاقة؛ ؛والحركة القوة ؛العلمي المنهج: العلوم في فكارلأل التاريخي التطور على التعرف 

 قة؛الطا مصادر ؛ الكهرومغناطيسي والطيف والضوء األشعة- موجات والمغناطيسية؛ الكهرباء بسيطة؛ال

 والفضاء األرض علوم في متعددة موضوعات كيمياء؛
 القياسية القياس وحدات باستخدام ،القياسات ألخذ العلمية المعدات استخدام 
 االتح ،المثال سبيل على) قياسها أو/  و وصفها أو/  و مالحظتها يمكن خصائص لها الكائنات بأن دراكاال 

 .(إلخ ، الحجم ، الحرارة درجة ، الكثافة ، المادة
 تبارخوا المراقبة عمليات إجراء خالل من والمفاهيم العلمية جرءاتاال فهم إلثبات العلمي البحث استخدام 

 فة المختل اهرللظو ثاقبة نظرة لتوفير حديثةالالطرق و التقليدية الطرق باستخدام تحليلالو ،التفسيرات
 

 الدراسات االجتماعية
 مريكاأ أنحاء جميع في األصلية األمريكية المجتمعات وثقافة األولى البشرية المستوطنات رتطو دراسة 

 الشمالية
 كمستعمرة أمريكا في الحياة على تؤثر التي والجغرافية واالجتماعية االقتصادية العوامل تحليل 
 الحرب في نيويورك والية ودور ،نفسها والحرب ، الثورية الحرب أسباب تحليل 
 السياسي للتغيير تستجيب حية وثيقة وهو المواطنين وحقوق الحكومة أساس هو الدستور أن فهم  

 واالجتماعي
 اآلخرين رتضر ولكن لبعض فرصة الغرب نحو سعالتو جلب كيف تحليل 
 اإلصالح في نيويورك والية ودور عشر التاسع القرن في اإلصالح حركات أسباب دراسة 
 األهلية الحرب ونتائج أسباب تقييم 

 

 الفن

  للتخاطب مع المعاني واالفكار والتصميم الفن مبادئ/  عناصر استخدام 
  اإلبداعية النية تعزز التي ، الرقمية التكنولوجيا مثل ،المختلفة المواد استخدام 
  الفنية التخصصات في الفنان استدالالت وتحديد ،الفن وتفسير ومناقشة تحليل 
  الزمن مر على الثقافات مختلف من الفنية األعمال من متنوعة مجموعة ومناقشة بحث 

 

 الموسيقى
  ذلك في بما الموسيقية العناصر من متنوعة مجموعة تحديد I-IV-vi-V-I وتر 

  الصوت  ، الصوتية التدرجات، او العزفي باستخدام االالت /  الصوتي األداءمتقدمة  في   تقنيات تقديم 
 لمفتاح الموسيقي الكبيروا الرئيسية والمقاييس ، والجهير، التدوين الموسيقي لي التردداع

  الباروك ، النهضة عصر ، الوسطى القرون: الموسيقى تاريخ في المعرفة إظهار 
  وما ، اءواألزي ، واضع كلمات االوبرا ، الملحن ، المثال سبيل على) لألوبرا الرئيسية المكونات تحديد 

 (ذلك إلى
 

 البدنية التربية
  المتخصصة مناورةال ومهارات المتنوعة الحركات في الكفاءة إظهار 
  البدني النشاط في التكتيكية المفاهيم تطبيق 
  واالجتماعية والشخصية والمسؤول اآلمن السلوك إظهار 

 

 مهارات البيت والعمل

  العالقاتو ، البشرية والتنمية ، للعمر المناسب والتمويل ، والمالبس ،االستهالكية الموارد إدارة توضيح 

 العملي التدريب خالل من العافية/  والتغذية ةوالبيئ ،األشخاص بين
  لمجتمعبا وعالقتها المهن واستكشاف البحث خالل من العمل مكان في عمرلل المناسبة االتصاالت تحديد 

 

 التكنولوجيا في مقدمة 
 من اليومية اةالحي على التكنولوجيا وتأثيرات ، التقنيات وإدارة ، التكنولوجيا باستخدام سائلالم حل عرض 

 العملي التطبيق خالل

 ولوجي المحيط بناالتكن بالعالم المتعلقة الوظائف واستكشاف بحث 
 الكمال المهام التكلنولوجيه  األساسية والمفاهيم المهارات تطبيق 




